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Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Enfermagem (Manha-Tarde)
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Enfermagem
Módulo: 4 C. H. Semanal: 3,00
Professor: REBECA DE OLIVEIRA MOREIRA SOUZA ;

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional,
que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

 
Agregar valor às atividades desenvolvidas, potencializando os resultados de maneira inovadora e criativa
Analisar uma situação-problema e sistematizar informações relevantes para sua solução.
Associar conhecimentos e métodos científicos com a tecnologia do sistema produtivo e dos serviços.
Formular hipóteses e prever resultados.
Identificar soluções alternativas para diferentes problemas
Trabalhar em equipe no desenvolvimento de projetos.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Planejar as fases de execução de projetos com base na natureza e na complexidade das atividades.
2. Avaliar as fontes de recursos necessários para o desenvolvimento de projetos.
3. Avaliar a execução e os resultados obtidos de forma quantitativa e qualitativa.

Habilidades
1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de fornecedores de serviços técnicos.
1.2. Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio de textos e explanações orais.
2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de produção.
2.2. Classificar os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto.
2.3. Utilizar de modo racional os recursos destinados ao projeto.
3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.
3.2. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do projeto.
3.3. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas.
3.4. Organizar as informações, os textos e os dados, conforme formatação definida.

Bases Tecnológicas
1. Referencial teórico:
1.1. pesquisa e compilação de dados;
1.2. produções científicas etc
2. Construção de conceitos relativos ao tema do trabalho:
2.1. definições;
2.2. terminologia;
2.3. simbologia etc
3. Definição dos procedimentos metodológicos:
3.1. cronograma de atividades;
3.2. fluxograma do processo
4. Dimensionamento dos recursos necessários
5. Identificação das fontes de recursos
6. Elaboração dos dados de pesquisa:
6.1. seleção;
6.2. codificação;
6.3. tabulação
7. Análise dos dados:
7.1. interpretação;
7.2. explicação;
7.3. especificação
8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos, histogramas
9. Sistemas de gerenciamento de projeto
10. Formatação de trabalhos acadêmicos.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e 1. Referencial teórico:; 1.1. pesquisa e compilação aula expositiva e 24/07/18 14/08/18
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de fornecedores de serviços técnicos.; 1.2.
Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos e explanações orais.;

de dados;; 1.2. produções científicas etc; dialogada, pesquisa

3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.;

3. Definição dos procedimentos metodológicos:;
3.1. cronograma de atividades;; 3.2. fluxograma do
processo; 4. Dimensionamento dos recursos
necessários; 5. Identificação das fontes de recursos;

oficina - iniciando a
coleta de dados, e
contabilizando os dados

04/09/18 25/09/18

2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção.; 2.2. Classificar os recursos necessários
para o desenvolvimento do projeto.; 2.3. Utilizar de
modo racional os recursos destinados ao projeto.;

2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho:; 2.1. definições;; 2.2. terminologia;; 2.3.
simbologia etc;

pesquisa em computador
no laboratório de
informatica e aula
expositiva e dialogada.

21/08/18 28/08/18

3.2. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.; 3.3. Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas.;

4. Dimensionamento dos recursos necessários; 6.
Elaboração dos dados de pesquisa:; 6.1. seleção;;
6.2. codificação;; 6.3. tabulação;

Oficina - finalizando a
contabilização de dados 02/10/18 23/10/18

7. Análise dos dados:; 7.1. interpretação;; 7.2.
explicação;; 7.3. especificação; 8. Técnicas para
elaboração de relatórios, gráficos, histogramas;

Oficina escrevendo a
discussão do artigo 23/10/18 13/11/18

3.2. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.; 3.4. Organizar as informações, os textos e
os dados, conforme formatação definida.;

9. Sistemas de gerenciamento de projeto; 10.
Formatação de trabalhos acadêmicos.;

finalizando o trabalhado -
apresentação realizando o
banner

20/11/18 18/12/18

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Planejar as fases de
execução de projetos com
base na natureza e na
complexidade das
atividades.

Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa ;
Relatório ; Participação em Aula ;
Trabalho/Pesquisa ; Relatório ;

Criatividade na Resolução de Problemas
; Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Objetividade ; Criatividade na Resolução
de Problemas ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Objetividade ;

O aluno se interessou em
construir, verificou se os
procedimentos estavam claros e
coesos preocupando–se com
credibilidade na produção da obra
para que seu TCC

2. Avaliar as fontes de
recursos necessários
para o desenvolvimento
de projetos.

Trabalho/Pesquisa ; Portfólio de Atividades ;
Outros ;

Pertinência das Informações ;
Argumentação Consistente ; Atendimento
às Normas ;

O aluno foi preciso ao escolher
fontes de recurso necessárias para
o desenvolvimento de seu projeto,
utilizou-se de fontes pertinência que
se adequá as normas..

3. Avaliar a execução e
os resultados obtidos de
forma quantitativa e
qualitativa.

Autoavaliação ; Seminário/Apresentação ;
Observação Direta ; Autoavaliação ;
Seminário/Apresentação ; Observação Direta ;

Coerência/Coesão ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ;
Coerência/Coesão ; Clareza na Expressão
Oral e Escrita ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ;

O aluno se interessou em
construir, verificou se os
procedimentos estavam claros e
coesos preocupando–se com
credibilidade da obra

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho
apresentação de
competências e

habilidades, critérios de
avaliação

23/07- reunião
planejamento

Agosto atividade de
integração

suporte individual para demandas, para
realização dos instrumentos de pesquisa e

termos para coleta de dados
Realização do plano trabalho

docente
04/08-

reunião
pedagógica

Setembro 26/09 entrega
das menções

01/09-
reunião de

curso

Outubro
02/10-

conselho
intermediário

preparo de tópicos, impresso para
a oficina "analise e discussão do

artigo"

06/10-
reunião de

curso
 27/10 reunião

pedagógica

Novembro
12/13/14-11

construção do
projeto casa aberta

suporte induvial para demandas de
duvidas,e dificuldades para escrever a

discussão do artigo

Dezembro 07/12 work shop (
menção honrosa

18/12 entrega
das menções 

 19/12
conselho final

01/12-
reunião

planejamento

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Referência Bibliográficas NBR 6023:2000. Rio de janeiro, 2000. • SALOMON, D.V. Como fazer uma

monografia: elementos de metodologia do trabalho Cientifico. Belo Horizonte: Interlivros, 1977.317p. • SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do
trabalho científic
______. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007. SILVA, C. R. O. Metodologia do trabalho científico. Fortaleza:

Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará, 2004.
ABNT Apostila de TCC do Centro Paula Souza Artigos científicos
DYNIEWICZ, Ana Maria; Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes – São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2007.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2007
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. 5. reimp. São Paulo: Atlas, 2007.
Manual de orientação do TCC desenvolvido pelo CETEC 2015
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. ampl. São Paulo: Cortez, 2002.
Uso do laboratório de informática para pesquisa em bases de dados e confecção do projeto, figuras, tabelas e histogramas
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VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
pesquisa no laboratório para fundamentação e discussão do artigo

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação será continua com atendimento individualizado em sala de aula e exercícios extraclasse quando percebido dificuldade de aprendizagem.

Não será recuperado os alunos que faltarem as aulas sem motivo pertinente e relevante e que não justificarem o motivo da falta.
utilização de procedimentos didáticos diversificados para facilitar a aprendizagem dos mesmos e novos instrumentos de avaliação serão utilizados até

que o aluno tenha suprido à falha no rendimento e possa dar continuidade à aprendizagem.

IX – Identificação:
Nome do Professor REBECA DE OLIVEIRA MOREIRA SOUZA ;
Assinatura Data 20/08/2018

X – Parecer do Coordenador de Curso:
plano de trabalho docente em concordância com plano de curso, regimento e calendário escolar
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 24/08/18

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


